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 (:هدف و اهداف اختصاصي)مقدمه 

به رشد و م يافتد و تنها وسيله اي است که انسان رايادگيري فرآيند فعالي است که از طريق آموزش هاي رسمي و غير رسمي اتفاق 

با کمک يادگيري است که انسان نحوه بروز عواطف وطرز کنترل آن را مي آموزد ، يادمي گيرد که که چگونه با . شکوفايي مي رساند

به فراگيران خود ياد بدهد  اگر معلمي سه مهارت خوب ديدن ، خوب شنيدن و خوب فکر کردن را. ديگران ارتباط مطلوب برقرار نمايد 

آنان را قادر به يافتن ، درک و انجام تغيير ساخته است و براي رسيدن به اين  هدف مطلوب استفاده از تکنولوژي آموزشي سودمند 

ها  آموزش اصول و فنون عملکرد فرد سيار و اسکراب مستلزم آموزش اطالعات مفاهيم ،نگرش ها ، مهارت ها و تغيير عادت.خواهد بود

 . است جهت اثربخشي بهتر آموزش موارد فوق ، استفاده از روش هاي آموزشي ايفا ي نقش و شيبه سازي کارايي بهتري خواهد داشت

 

 

 

 



 :(A4صفحه  3حداکثر در )روش اجراء 

کارآموزي و ورود دانشجو بودند که درابتدا، روز قبل از شروع  7-8در کارآموزي اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب در هرگروه     

در اين جلسه اهداف کلي و جزئي کارآموزي براي .تشکيل گرديددانشجويان به بيمارستان جلسه توجيهي براي کليه دانشجويان  

 . دانشجويان مطرح گرديد

اران ، پذيرش آشنايي با محيط اتاق عمل ، ارتباط صحيح و مناسب با پرسنل اتاق عمل و بيم: اهداف اين دوره شامل مواردي از قبيل 

بيمار در اتاق عمل و هدايت و راهنمايي بيمار به اتاق جراحي ، دادن پوزيشن صحيح به بيمار و آماده کردن اتاق عمل براي انجام يک 

سوال چهارگزينه اي در مورد  02که حاوي   Pretestدر پايان جلسه توجيهي ، ازدانشجويان يک آزمون . عمل جراحي خاص است

با توجه به نتيجه آزمون ، مواردي که نياز به توجه و آموزش بيشتر داشت مشخص گرديدو براساس آن . ر بود گرفته شداهداف مورد نظ

در صبح روز شروع کارآموزي دانشجويان، طبق قرار قبلي دانشجويان در اتاق جنب اتاق عمل . طرح درس روزانه کارآموزي آماده گرديد

انتخاب گرديد، نوع عمل جراحي با نظر دانشجويان مشخص ( مدل )نقش بيمار را بازي کند قرار بود در ابتدا دانشجويي که . گرد آمدند 

در بخش جراحي دانشجوي مدل همانند يک بيمار . دانشجوي مدل براي اقدامات الزم به بخش جراحي فرستاده شد( الپاراتومي.)شد

نقش تعيين مي در اين فاصله نقش بقيه دانشجويان جهت ايفاي . شتپذيرش گرديد،گان پوشيده و آمادگي هاي الزم را دريافت مي دا

يک دانشجو در نقش پرستار اتاق عمل بايد پذيرش بيمار را انجام مي داد، دو نفر هدايت و راهنمايي بيمار به اتاق عمل و دادن . گردد

را به عمهده ( الپاراتومي)پوزيشن مناسب باتوجه به نوع عمل جراحي و نفرسوم مسوليت آماده کردن اتاق عمل براي آن جراحي خاص 

، دانشجويان به پس از مشخص شدن ، نقش کليه دانشجويان .بقيه دانشجويان ناظر بودندو مواقع خاص يادداشت برمي داشتند.داشت

رختکن رفته و لباس هاي خود را تعويض نمودندو دراين فاصله دانشجوي مدل آماده شد براي پذيرش به درب اتاق عمل آورده شده 

درتمام اين مراحل مربي به عنوان ناظر عمل . دانشجويان پذيرش وبه اتاق عمل هدايت گرديد طبق برنامه ، دانشجوي مدل توسط.  بود

 . مي کند

درپايان اقدامات انجام شده توسط دانشجوي مدل و بقيه دانشجوياني که ايفا ينقش کرده بودند ،بررسي و ارزيابي ميشد و نکات مثبت و 

البته از دانشجوي مدل خواسته شد احساسات و نگرش . ان جلسه انجام مي گرديدمنفي مطرح و بازخورد اقدامات دانشجويان در هم

اين کار مي توانست اثرات عميق تري در . هاي خود را در رابطه با بيمار بودن ، وبرخورد و ارتباط پرنسل با خود را نيز يادداشت نمايد

در انتهاي روز . م برخورد بابيمار حتما نتايج آن به کار گرفته شوديادگيري ارتباط صحيح و مناسب بابيماران داشته باشدو درآينده هنگا

و  Pretestاختالف ميانگين نتايج آزمون .  گرفته شد Posttestپس از پايان اقدامات  و جلسه ارزيابي ، مجدا از دانشجويان آزمون 

Postest   از نظر آماري معنادار بود(P=./000 )ايفاي نقش و شبيه سازي نسبت به تئوري در  و مشخص مي کرد که دل هاي آموزشي

عميق تر به دانشجويان به ويژه توجه به برقراري ارتباط مناسب با بيماران اين مدل براي تثبيت يادگيري و تاثير. يادگيري موثرتراست

يک دانشجو به عنوان مدل  هاي آموزشس تا زماني که کليه دانشجويان در  نقش هاي مورد نظر ايفاي نقش نمودند ادامه داشت و هرروز

و بقيه در نقش هاي مختلف ايفاي نقش مي نمودند پس از ايفاي نقش کليه دانشجويان در نقش هاي مربوطه دانشجويان در نقش 

به کارگيري اين مدل هاي آموزشي تاثير عميقي بر نگرش ، با نظر سنجي به عمل آمده از دانشجويان . دانشجو به کارآموزي پرداختند

سات ، عواطف و يادگيري آنها داشته استتو عمال در انجام کارآموزي و کار با بيمار و پذيرش مسئوليت بسيار موفق تر عمل مي احسا

      . نمودند واز نظر روحي و رواني نيز رضايت داشتند

      

 

 

 



 :پيامدهاي اجراي فرآیند: نتایج

یه اي کار دراتاق عمل که مي تواند یادگيري ساده تر ، ماندگارترو عمقي تر اصول و فنون پا

 . منجر به یادگيري بهتر سایر دروس نيز شود

 

 (:بخش، دانشکده، دانشگاه، کشوري، بين المللي)سطح اثر گذاري 

 .دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ولي مي تواند در سطح کشور اجرا شود

 

 :نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرآیند

اتاقي در جنب )يمارستان و دردسترس نبودن فضاي مناسب جهت شروع کار عدم هماهنگي ب

عدم همکاري بخش ( اتاق عمل با امکانات و تجهيزات مناسب براي آماده کردن دانشجویان 

 جراحي در پذیرش دانشجو ي مدل به عنوان بيمار و رفتار با وي همانند یک بيمار 


